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Temat kompleksowy: Polska – moja ojczyzna (03 – 07.05.2021)
W tym tygodniu będziemy ćwiczyć następujące działania:
• nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji,
zabytków, miejsc
• poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim
regionem
• tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
• organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane
w przedszkolu i przyniesione z domu
• słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek,
obrzędów, tańców, gwary
• poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego,
np. jego powstania
• podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: ﬂagi, godła, hymnu

https://1.bp.blogspot.com/-s--Go9WcyUA/VyWZlrIgOmI/AAAAAAAAMIM/zZ8fq6qPuE9LZhmU983vysSDLiPkrPYQCKgB/s640/obrazek-duzy-254-page-001.jpg

Jestem Polakiem
sł. i muz. Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko
1. Ciuchcia na dworcu czeka
dziś wszystkie dzieci pojadą nią poznać kraj.
Ciuchcia pomknie daleko i przygód wiele
na pewno w drodze spotka Nas.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
2. Pierwsze jest Zakopane miejsce wspaniałe
gdzie góry i górale są.
Kraków to miasto stare w nim piękny Wawel
obok Wawelu mieszkał smok.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
3. Teraz to już Warszawa to ważna sprawa
bo tu stolica Polski jest .
Wisła , Pałac Kultury , Królewski Zamek
i wiele innych pięknych miejsc.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
4. Toruń z daleka pachnie , bo słodki zapach
pierników kusi mocno nas.
Podróż skończymy w Gdańsku skąd szarym morzem
można wyruszyć dalej w świat.
Ref.: Jesteśmy Polką i Polakiem
Dziewczynką fajną i chłopakiem
Kochamy Polskę z całych sił,
Chcemy byś również kochał ją i ty i ty.
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Temat kompleksowy: Łąka – projekt edukacyjny (10 – 14.05.2021)
W tym tygodniu będziemy:
•
•
•
•

Poznawać mieszkańców łąki i ich cechy charakterystyczne
Poznamy rośliny rosnące na łące
Doskonalić umiejętność klasyfikowania i przeliczania
Tworzyć łąkową orkiestrę i doskonalić umiejętności grania na instrumentach

https://www.tapetus.pl/obrazki/n/246330_aka-kwiaty-maki-motyle-wiosna.jpg

Bal na łące
Sł. Maria Bożek
Kiedy świeci słoneczko
to na łące nad rzeczką
świerszcze stroją skrzypeczki
do wiosennej poleczki.
Dylu,dylu już grają
grube bąki śpiewają,
myszki tańczą poleczkę
sapią przy tym troszeczkę.
A trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki
i czekają na walca, aby tańczyć na palcach.
.

https://th.bing.com/th/id/OIP.DFyWkTutX5l8YdAy8qaVLgAAAA?w=128&h=170&c=7&o=5&pid=1.7

Konik polny
sł. Z. Holska-Albekier i muz. F. Rybicki
Ja, zielony mały konik,
po zielonej łące gonię.
Hop, hop, hop, hop,
hop, hop, hop!
To ja, konik, ćwiczę skoki,
hen, wysoko, pod obłoki.
Hop, hop, hop, hop,
hop, hop, hop!
Hopla, hop! Hopla, hop!
Hopla, hop! Hopla, hop!
Polny konik, mały grajek,
dziś zielony koncert daje.
Cyk, cyk, cyk, cyk.
cyk, cyk, cyk, cyk....
Stroi skrzypki, gra cichutko,
w trawie dzwoni dźwięczną nutką.
Cyk, cyk, cyk, cyk.
cyk, cyk, cyk, cyk....
Hopla, hop! Hopla, hop!
Hopla, hop! Hopla, hop!
http://www.gify.net/data/media/1765/konik-polny-i-swierszcz-ruchomy-obrazek-0024.jp
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Temat kompleksowy: Ja i moi bliscy (17-21.05.2021)
W tym tygodniu:
• Poznamy rolę rodziny w życiu każdego z jej członków
• Będziemy rozwijać umiejętność nazywania emocji i rozmawiania o nich
• Będziemy rozwijać koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową
• Będziemy rozwijać umiejętność przeliczania
• Poznamy piosenkę o tacie z repertuaru dziecięcego
• Poznamy wygląd różnych zegarów

http://www.gify.net/data/media/1181/rodzina-ruchomy-obrazek-0020.gif

Święto taty
Sł. Muz. Danuta i Karol Jagiełłowie
Słońce mocno przygrzewa,
jaki piękny mamy maj,
Święto Taty już się zbliża,
szumi rzeka, szumi gaj. x2
Zerwę kwiatki pachnące,
piękny bukiet zrobię sam,
złożę Tacie dziś życzenia
i w prezencie kwiaty dam. x2
Potem razem pójdziemy,
spacerować poprzez las,
bardzo lubię z moim Tatą
spędzać wspólnie wolny czas. x2

https://th.bing.com/th/id/OIP.TD8gvgtvS0_mrkMbm2ebpgHaKM?w=121&h=180&c=7&o=5&pid=1.7

Opracowała: Magdalena Olechowska

GRUPA XII „Słoneczka”
Maj

https://i.pinimg.com/originals/56/5f/c4/
565fc4dd41074f31673894565ad06907.gif

Temat kompleksowy: Rodzina razem się trzyma (24-28.05.2021)
W tym tygodniu:
•
•
•
•
•
•

Poznamy rolę i wartości rodziny
Poznamy nazwy wybranych kwiatów
Będziemy rozwijać umiejętność słuchania ze zrozumieniem
Będziemy doskonalić umiejętność przeliczania na konkretach
Poznamy wybrane utwory muzyki poważnej
Będziemy kształtować umiejętność interpretacji utworu muzycznego

https://sp2.jaworzno.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/MOJA-RODZINA-2.jpg

Święto naszej mamy
sł. i muz. J. Kucharczyk
1. Dziś, gdy święto naszej mamy,
stańmy wszyscy w kole,
zaśpiewajmy głośno, pięknie,
na całe przedszkole.
Ref: Niech nam żyją, niech nam żyją
ukochane mamy.
Zdrowia, szczęścia, pomyślności
życzenia składamy.
2. Już będziemy zawsze grzeczni,
mili, uśmiechnięci,
więc serduszka swe składamy
z kwiatami w prezencie.
Ref: Niech nam żyją.......
3. Ustawimy się równiutko,
zatańczymy w koło.
Mama z nami dziś zanuci
piosenkę wesołą.
Ref: Niech nam żyją.......
http://www.przedszkole-skakanka.pl/userfiles/image/mama-i-tata.jpg

Mama i Tata
J. Koczanowska
Mama i tata to świat nasz cały,
ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,
to dobre, czułe, pomocne ręce
i kochające najmocniej serce.
To są wyprawy do kraju baśni,
wakacje w górach, nad morzem, na wsi,
loty huśtawką, prawie do słońca
oraz cierpliwość, co nie ma końca.
Kochana Mamo, kochany Tato,
dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,
że nas kochacie, że o nas dbacie
i wszystkie psoty nam wybaczcie.
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Gry rodzinne
Przybory:
Na dużym brystolu rysujemy kratownicę 4x4. Na każdym polu rysujemy lub naklejamy
kropki jak na kostce do gry od 1 do 6. Wycinamy kwadraty w 6 różnych kolorach i tworzymy
legendę.
Np.
1->

2 ->

3 ->

4 ->

5 ->

6 ->

Zasady gry:
Losujemy jedną karteczkę i kładziemy ją na polu zgodnie z legendą, np. jeśli wylosujemy
zieloną kartkę, kładziemy ją na polu z trzema kropkami.

